
Saltshof 1331


Wijchen



Woonhuis met garage


Zonnige achtertuin met privacy 

De Saltshof is een mooie groene, rustige woonwijk met een basisschool, supermarkt en een grote sport 
locatie in de buurt, liggend in de nabijheid van de Heerlijkheid Leur, waar u heerlijk kunt wandelen en 
fietsen. Ook het gezellige centrum van Wijchen met al zijn winkels, restaurants en terrasjes, 
lunchrooms, bioscoop en zwembad ligt op korte afstand. In Wijchen vindt u alle soorten basis- en 
voortgezet onderwijs, openbaar vervoer zoals een NS station en goede busverbindingen, zeer goede 
aansluiting op de A50, A73 en A326.






Waarom je hier zou willen wonen…

- 5 (slaap)kamers

- Ruime kavel van 406 m2 eigen grond

- Diepe zonnige achtertuin van 13,5 meter met privacy aan de achterzijde

- De woning is volledig geïsoleerd

- Geïntegreerde rolluiken en een elektrisch bedienbaar zonnescherm over de hele breedte 

   van de achtergevel

- Airco aanwezig

- Parkeren op eigen terrein

- Grondwaterpomp voor tuinbesproeiing aanwezig

- Plat dak garage en tuinhuis vervangen






Bouwjaar: 1994.

Inhoud: 619 m3.

Woonopp.: 156 m2, overig inpandig: 21 m2.

Perceel: 406 m2.


Driessen Makelaardij: al meer dan 40 jaar uw huismakelaar



L-vormige woonkamer


Plavuizenvloer met vloerverwarming

Bouwjaar: 1994 Woonoppervlak: 156 m² Perceeloppervlak: 406 m²

Indeling:

Begane grond:

Hal met toilet, meterkast en garderobe, L-vormige woonkamer met schuifpui naar tuin, inbouw 
hoekkeuken voorzien van inbouwapparatuur met aansluitend toegang naar de bijkeuken met 
wasmachine- en drogeraansluiting, vervolgens de binnendoor naar de garage met een op afstand 
bedienbare roldeur. De woonkamer heeft een plavuizen vloer met vloerverwarming. 

De tuin is prachtig aangelegd en heeft de beschikking over een tuinhuis.




1e verdieping:

Ruime overloop, 3 slaapkamers waarvan één kamer een vaste kastenwand heeft, 

complete badkamer met een ligbad, douchecabine, wastafelmeubel, 2e toilet, designradiator en 
vloerverwarming.




2e verdieping:

Via een vaste trap te bereiken met 2 extra (slaap)kamers, c.v.-installatie en veel praktische bergruimte.




Tuin:

Achter het huis ligt een heerlijke tuin met gras, voldoende groen, terras en plekken om te zonnen en te 
spelen. In de tuin is de hele dag zon, maar ook altijd een beschutte plek in de schaduw te vinden. Je hebt 
hier alle rust en privacy. Er staat nog een tuinhuis voor praktische bergruimte en tuinspullen.

Driessen Makelaardij: al meer dan 40 jaar uw huismakelaar



Schuifpui naar de tuin


Hoekkeuken met inbouwapparatuur



Plattegrond


Begane grond

Driessen Makelaardij: al meer dan 40 jaar uw huismakelaar



Plattegrond


1e verdieping

Driessen Makelaardij: al meer dan 40 jaar uw huismakelaar



Drie slaapkamers


Badkamer met ligbad en douche



Plattegrond 2e verdieping


2 extra (slaap)kamers

Driessen Makelaardij: al meer dan 40 jaar uw huismakelaar



Kadastrale kaart


Wijchen

Driessen Makelaardij: al meer dan 40 jaar uw huismakelaar



Locatie kaart

Van toepassing:

- NVM-model koopakte;

- 10% bankgarantie / waarborgsom.




De samenstelling van deze brochure is met zorg 
geschied. Desondanks kan aan de inhoud hiervan 
geen aansprakelijkheid worden ontleend. 




De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. 

De Meetinstructie is bedoeld om een meer 
eenduidige manier van meten toe te passen voor het 
geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte.

De Meetinstructie sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld 
interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen 
bij het uitvoeren van de meting.

Kadastrale gemeente: 

Sectie:

Perceelnummer:

Pereeloppervlakte:

Wijchen

L

2803 

406 m2

Deze kaart is noordgericht. Aan dit uittreksel mogen 
geen maten worden ontleend. De auteursrechten zijn 
voorbehouden aan de Dienst voor het Kadaster en de 
openbare registers. 



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - dimmer keuken X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - keukenblok met bovenkasten incl verlichting X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

Lijst van zaken

Driessen Makelaardij: al meer dan 40 jaar uw huismakelaar



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Rolluiken X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

klik aan klik uit systeem tuin X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Lijst van zaken

Driessen Makelaardij: al meer dan 40 jaar uw huismakelaar



Voor meer informatie 
staan wij graag voor u 
klaar!

De Hypotheekshop Wijchen
Altijd dichtbij met financieel advies!

 Keuze uit alle hypotheekverstrekkers
 Geen maandelijkse abonnementskosten
 Lagere bemiddelingskosten dan veel andere hypotheekkantoren
 Onafhankelijk, persoonlijk en deskundig financieel advies
 Afspraak ook buiten kantoortijd mogelijk

Maak ook gebruik van het beste financiële advies in 
Wijchen. Neem vrijblijvend contact op met

De Hypotheekshop Wijchen, telefoon (024) 6490101.

De Hypotheekshop Wijchen

Kasteellaan 25, Wijchen | T. 024 64 901 01 | E. wijchen1377@hypotheekshop.nl | I. www.hypotheekshop.nl/wijchen

Het eerste gesprek is 
kosteloos!

Kasteellaan 23-25


6602 DB Wijchen


024-6490100


info@driessenmakelaardij.nl
Kasteellaan 23    6602 DB Wijchen


T (024) 649 01 00

E-mail: info@driessenmakelaardij.nl


